VIER JE KINDERFEESTJE
BIJ DE MOESTUIN!

RESERVEER VIA INFO@MOESTUINUTRECHT.NL
OF VUL HET FORMULIER IN OP DE WEBSITE:
WWW.MOESTUINUTRECHT.NL/KINDERFEESTJE
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SUPER!
Je wilt je kinderfeest bij de Moestuin houden, wat gezellig! Kinderfeestjes houden we in onze
Pipowagen, grenzend aan de speeltuin. De materialen voor het feestje worden voor jullie
klaargezet.
COVID19
We willen de komende tijd graag Kinderfeestjes mogelijk blijven maken op de Moestuin. Dit doen
we samen met u en uw kinderen.
WAT HOUDT DIT CONCREET IN?
−
−
−
−
−

−
−

Kinderfeestjes kunnen alleen op reservering.
Er mogen maximaal 10 kinderen tot 12 jaar deelnemen.
Er mogen maximaal 2 ouders/verzorgers meekomen.
De kinderen dienen 1,5 meter afstand tot alle volwassenen en medewerkers te houden.
Één (1) ouder/verzorger meldt zich bij aankomst aan bij de Moestuin
bedieningsmedewerker (aan de bar) in ons Lunchcafé. De kinderen en 2e ouder/verzorger
blijven rustig wachten bij de fietsenstalling, zodat onze bezoekers van het Lunchcafé en
Moestuinwinkel veilig naar binnen kunnen.
Na aanmelding in het Lunchcafé zal onze Moestuinmedewerker u vertellen hoe het verder
in zijn werking gaat.
Alvast bedankt voor jullie samenwerking!
HANDIG OM TE WETEN

WANNEER
De feestjes kunnen, alleen op reservering, elke dag
worden gehouden in onze vrolijke Pipowagen!
DUUR
Een kinderfeestje duurt zo’n 2 tot 2,5 uur.
WAAR
In onze Pipowagen en bij warm zonnig weer kun je buiten
zitten aan de picknicktafel bij de wagen.
We houden geen kinderfeestjes in de Druivenkas, in ons
Lunchcafé óf in de Oranjerie.
BEGELEIDING
Vanuit de Moestuin is er geen begeleiding voor het
feestje, we zetten alles wat er in het pakket zit voor u klaar.
VRAGEN
Voor vragen kunt u terecht (met inachtneming van de gepaste 1,5 meter afstand) bij de
bediening van het Lunchcafé. Loop niet zomaar naar binnen, maar zoek eerst oogcontact met één
van onze Moestuinmedewerkers.
EIGEN TAART/SAP/BROODJES
Het is niet toegestaan eigen eten/taart/drinken mee te nemen.

De Moestuin Maarschalkerweerd | Laan van Maarschalkerweerd 2 | 3585 LJ Utrecht | +31 (0)30-21 44 869 | moestuinutrecht.nl
IBAN NL47TRIO0391068466 | KVK: 64721094 | BTW NL855799407B01

DE ACTIVITEITEN
De leeftijden zijn adviesleeftijden.
U mag natuurlijk op basis van uw eigen inschatting hiervan afwijken.
ACTIVITEIT
Bloempotten schilderen

LEEFTIJD
v.a. 4 jaar

Kaarsen maken van bijenwas

v.a. 7 jaar

Vuurtje maken & broodjes bakken

v.a. 8 jaar

KOSTEN
Ongeacht of je met 6 of maximaal 10 kinderen tot 12 jaar komt, kost een Kinderfeestje € 100,00.
Alle kosten die buiten het Kinderfeestje pakket vallen, gaan op basis van nacalculatie.
HET PAKKET
ALLES IN ÉÉN GROTE PICKNICKMAND.
Daarin zit voor ieder kind:
−
−
−

Een cakeje met versiersels om zelf te versieren
Een kan met limonade en bekertjes (kop koffie/thee voor de ouder/verzorger)
Een speurtocht:
De kleine Moestuin-Vriendjes-Speurtocht voor kinderen die nog niet goed kunnen lezen
òf:
De grote Moestuin Speurtocht voor kinderen die goed kunnen lezen

De materialen voor je activiteit zetten we klaar in de Pipowagen. Graag vernemen we van
tevoren welke speurtocht we voor u klaar kunnen leggen.
DE ACTIVITEITEN
BLOEMPOTTEN SCHILDEREN
Ieder kind krijgt een bloempot om naar hartenlust te beschilderen.
Bloemen, letters, een mini-Mondriaan, een gezichtje of poppetje.
Vervolgens mogen de kinderen de bloempotten met aarde vullen
en inzaaien met zaadjes zodat ze thuis tuinkers kunnen laten
groeien (en later lekker over een salade of boterham met kaas
kunnen sprenkelen).
KAARSEN MAKEN
Er liggen bijenwasvellen en lonten klaar en kinderen kunnen daarmee zelf
hun kaars rollen (waspapier om een lont). Vervolgens kunnen ze met stukjes
was de kaars versieren met stippen, bloemen, sterren, miniatuur diertjes etc.
Dit is een veilige, ‘koude’ manier om kaarsen te kunnen maken.
VUURTJE MAKEN & BROODJES BAKKEN
Eerst kun je lekker gaan spelen, de speurtocht maken en je cakeje
versieren.
Er ligt hout klaar bij de vuurplaats naast de Pipowagen. Kinderen
maken samen met de ouders/verzorgers het vuurtje aan. Het deeg
komen we brengen. Daarna prik je het deeg op één van de houten
stokken. Bak je deeg af tot het allerlekkerste broodje ooit. De Moestuin
verzorgt het beleg; boter en zelfgemaakte Moestuinjam!
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EXTRA’S!
KINDERLUNCH & SNACKS (PRIJS- EN MENUWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
Tosti’s (bruin brood)
€ vanaf 4,00
Kinderpannenkoek met appelstroop en poedersuiker
€ 4,75
Kinderboterham met hagelslag, moestuinjam, kaas en/of pindakaas € 2,75
Uitdeelzakjes chips (paprika of naturel)
€ 0,75
Verjaardagstaart (vraag naar de opties)
€ 27,50 (vooraf bestellen)
DRANKJES (PRIJS- EN MENUWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
Diverse koffie/cappuccino/koffie verkeerd etc.
Kan appel-diksap (10 glaasjes)
Appel- of perensap
Kinderbeker sap

€ vanaf 2,50
€ 7,00
€ 2,90/€ 7,50 (glas/fles)
€ 1,95

WIL JE RESERVEREN?
Mailen kan naar info@moestuinutrecht.nl. Graag vernemen we de de volgende informatie:
−
−
−
−
−
−
−

Je naam
Je telefoonnummer
De keuze van de activiteit
Naam van de jarige
Aantal kinderen
Gemiddelde leeftijd van de kinderen
Of je nog iets extra klaargezet wilt hebben (verjaardagstaart, zakjes chips etc.)

We beantwoorden onze mail van maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur.
BETALING
Het feestje kan na afloop worden betaald in ons Lunchcafé, dit kan alleen per pin.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De Moestuin is een mooie en bijzondere plek. Omdat we dat graag zo willen houden zijn er
regels en voorwaarden. Wij verzoeken een ieder om zich aan deze regels en voorwaarden te
houden. Onze huisregels staan bij de entree van de winkel. Het is niet toegestaan op de Moestuin
om met een bal/frisbee te spelen. Dit in verband met onze glazen kassen en gewassen die we
op de tuin telen. Onze voornaamste reden is de veiligheid van u en uw kind in de buurt van de
glazen kassen. Mocht er met een bal/frisbee of met iets anders schade toegebracht worden aan
de kassen, dan bent u hiervoor aansprakelijk.
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